
 

 

विहादी गाउँपाविका 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्ड ५    संख्या  ७  विवि २०७८।११।२७ 

 

भाग १ 

विहादी गाउँपाविका 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

संिि २०७८ सािको ऐन संख्या २ (विहादी गाउँपाविकाको आवथिक ऐन, २०७८) िा 

संशोधन 

नेपािको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (१) को अवधकार प्रयोग गरर विहादी 

गाउँपाविकाको आवथिक ऐन, २०७८ िा विवि २०७८।११।१८ गिेको गाउँसभािाट संशोधन 

गररएको सचूना विहादी गाउँपाविकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बवधध कायिविवध, २०७५ बिोवजि 

सििसाधारणको जानकारीका िावग प्रकाशन गररएको छ । 

 

 



विहादी गाउँपाविकाको आवथिक ऐन, २०७८ मा संशोधन 

गाउँसभाबाट पारित मिमत : २०७८।११।१८ 

प्रस्तािना : 

मिहादी गाउँपामिकाको आमथिक िर्ि २०७८।८९ को सम्बन्धी प्रस्ताििाई कार्ािन्वर्न गनिको मनमित्त स्थानीर् कि तथा 

शुल्क संकिन गने, छुट मदने तथा आर् संकिनको प्रशासमनक व्यिस्था गनि िाञ्छनीर् भएकािे नेपािको संमिधानको 

घािा २२८ को उपधािा (२) बिोमिि मिहादी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संमिप्त नाि ि प्रािम्भः  (क) र्स ऐनको नाि “आमथिक ऐन,२०७८” िहेको छ । 

   (ख) र्ो ऐन २०७८ साि श्रािण १ गतेदेखख मिहादी गाउँपामिका िेत्रिा िागू हुनेछ । 

२. भूमि कि (िािपोत) : गाउँपामिका िेत्रमभत्र अनुसूमि (१) बिोमिि भूमि कि (िािपोत) िगाइने ि असूि उपि 

गरिनेछ ।  

३. घिकि : गाउँपामिका िेत्रमभत्र अनुसूमि (२) बिोमिि घि कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ ।  

४. घि िहाि किः   गाउँपामिका िेत्रमभत्र कुनै व्यखि िा संस्थािे भिन, घि पूिै आंमशक तिििे िहाििा मदएकोिा 

अनुसूमि (३) बिोमिि घि िग्गा िहाि कि िगाइने ि असूि गरिनेछ ।  

५. िहाि मिटौिी कि  गाउँपामिका िेत्रमभत्र कुनै व्यखि िा संस्थािे पसि, ग्यािेि, गोदाि, टहिा, छप्पि, िग्गा िा 

पोखिी पूिै िा आंमशक तिििे िहाििा मदएकोिा अनुसूमि (४) बिोमिि घि िग्गा िहाि मिटौिी कि िगाइने ि 

असूि गरिनेछ ।  

६. व्यिसार् किः  गाउँपामिका िेत्रमभत्र व्यापाि, व्यिसार् िा सेिािा पँूिीगत िगानी ि आमथिक कािोिािका 

आधाििा व्यिसार् दताि तथा नमिकिण सम्बखन्ध अनुसूमि (५) बिोमिि व्यिसार् कि िगाइने ि असूि उपि 

गरिनेछ । 

७. मिज्ञापन किः  गाउँपामिका िेत्रमभत्र हुने मिज्ञापनिा अनुसूमि (६) बिोमिि मिज्ञापन कि िगाइने ि असुि उपि 

गरिनेछ । ति, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोमह बिोमिि हुनेछ । 

८. सेिाशुल्क,दसु्तिः  (क) गाउँपामिकािे मनिािण, संिािन िा व्यिस्थापन गिेका अनूसूमि ७ िा उखिखखत स्थानीर् 

पूिािधाि ि उपिब्ध गिाइएको सेिािा सेिाग्राहीबाट सोही अनुसूमििा व्यिस्था भए अनुसाि शुल्क िगाइने ि 

असूि उपि गरिनेछ । 

(ख) ल्याि पिीिण शुल्क ि एमु्बिेन्स सेिा शुल्क गाउँ कार्िपामिकािे बनाएको कार्िमिमध बिोमिि मनधाििण 

हुनेछ। 

९. कि छुटः  र्स ऐन बिोमिि कि मतने दामर्त्व भएका व्यखि िा संस्थाहरुिाई गाउँ सभाको मनणिर् मिना कुनै पमन 

मकमसिको कि छुट मदईने छैन ।  

१०. कि तथा शुल्क संकिन सम्बखन्ध कार्िमिमधः  र्ो ऐनिा भएको व्यिस्था अनुसाि कि तथा शुल्क संकिन सम्बखन्ध 

कार्िमिमध गाउँपामिकािे तोके अनुसाि हुने छ । 

११. दण्ड िरििाना :नमदिन्य पदाथिको संकिन, उत्खनन्, बेिमिखन तथा कि संकिन सम्बखन्ध दण्ड िरििाना 

अनुसूमि ८ बिोमिि हुनेछ । 

  



अनुसूमि १ 

दफा २ सँग सम्बखन्धत 

मािपोत िा भूवमकर 

वस.नं. िगि नू्यनतम ५ रोपनी सम्मको रकम थप प्रवत रोपनी रकम 

खेत पाखो खत  पाखो 

१ अब्बि रु ६० रु ५० रु २० रु १६ 

२ दोर्ि रु ५० रु ४० रु १५ रु १२ 

३ मसि रु ४० रु ३० रु १० रु ८ 

४ िाहाि रु ३० रु २० रु ५ रु ४ 

 

अनुसूमि २ 

दफा ३ सँग सम्बखन्धत 

घर कर िवगिकरण 

क्र.स. घरको वकवसम आ.ि. २०७८।७९ का िावग 

अनुमावनत दर 

आिवसय 

प्रयोजन 

व्यिसावयक 

प्रयोजन 

१ ढंुगािाटोको िोडाई खिको छाप्रो ४०  

२ ढंुगा िाटोको िोडाई २/३ तिे खिको छानो भएको घि ६०  

३ ढंुगािाटोको िोडाई मटनको छाप्रो ८० २०० 

४ ढंुगा िाटोको िोडाई २/३ तिे मटन िा ढंुगाको छानो भएको िाितिी 

समहतको घि 

१२० ३०० 

५ ढंुगा िाटो समहतको मसिेन्टिे प्लाष्टि गिेको घि १६० ३२० 

६ मपिि मिि समहतको मटनिे छाएको मिना ढिानको घि २०० ४०० 

७ मपिि ि मिि समहतको ढिान गरिएको घि ४०० ६०० 

८    

अनुसुिी ३ 

दफा ४ सँग सम्बखन्धत 

घर बहाि कर 

१. घि बहाि िकिको १० प्रमतशत 

अनुसूिी ४ 

दफा ५ सँग सम्बखन्धत 

बहाि विटौरी कर 

१. बहाि मिटौिी कि बहाि िकिको १० प्रमतशत 

  



अनुसूिी ५ 

दफा ६ सँग सम्बखन्धत 

व्यिसाय कर 

व्यिसाय दताि 

क्र.स. पँूवजगत िगानी व्यिसाय दताि शुल्क कृवि फमि दताि शुल्क 

१ रु १००००० सम्म ३००/- १००/- 

२ रु १ िाख देखख ३ िाख सम्म ५००/- ३००/- 

३ रु ३ िाख देखख ७ साि सम्म ७००/- ५००/- 

४ रु ७ िाख देखख िाथी १५००/- ८००/- 

५ केबि मट.मभ. सञ्चािन अनुिमत १०००/- - 

६ एफ एि िेमडर्ो सञ्चािन अनुिमत १०००/- - 

७ इन्टिनेट सेिा प्रदार्क संस्था अनुिमत १०००/- - 

८ घ िगिको मनिािण व्यिसार्ी इिाितपत्र  ५०००/- - 

९ बहुउदे्दश्यीर् सहकािी संस्था (ऋण, 

बित) दताि 

१००००/- - 

१० कृमर् सहकािी संस्था दताि १००००/- - 

 

व्यिसाय नविकरण 

क्र.स. व्यिसायको वििरण नविकरण शुल्क रु (िावििक) कैवफयत 

१ जे्वििी सुन िाँदी पसि ५००/-  

२ िमदिािन्य पसि २०००/-  

३ सूि िाँदी ििप िगार्तका गिगहना 

िेिमिखन 

५००/-  

४ मभमडर्ो क्यािेिा २००/-  

५ इिेखरि क सािानको पसि (घडी, 

िेमडर्ो, मट.भी. िोिाइि ििित) 

२००/-  

६ भाँडा पसि २००/-  

७ हाडििर्ि पसि ५००/-  

८ इन्धन मिमि पसि ५००/-  

९ फमनििि पसि १०००/-  

१० एउटै छानािुनी सिै सािान बेचे्न 

िनिि स्टोसि 

२५००/-  

११ होिसेि मििेता २५००/-  

१२ मडिि २०००/-  

१३ सि-मडिि १५००/-  

१४ मडपाटििेन्ट स्टोसि २५००/-  

१५ मिनी िाटि (सानो मडपाटििेन्ट स्टोसि) १५००/-  

१६ खाद्यान्न मकिाना पसि थोक मििेता १०००/-  

१७ खाद्यान्न मकिाना पसि खुद्रा मििेता ५००/-  

१८ फिफुि/ तिकािी पसि २००/-  

१९ मिर्ा खािा पसि २००/-  



२० गेष्टहाउस ५००/-  

२१ होि से्ट २०००/-  

२२ से्टशनिी पसि ५००/-  

२३ मित्तीर् बैंक नेपाि सिकािको 

स्वामित्व बाहेक 

१०००/-  

२४ फाइनान्स तथा िघुमित्त १०००/-  

२५ बहुउदे्दश्यीर् सहकािी संस्था (ऋण, 

बित) 

संस्थाको कुि पँुवज नविकरण 

शुल्क (प्रवत 

िाख) 

 

५० िाख सम्म रु ७५/- 

५० िाख देखख १ 

किोड सम्म 

रु १००/- 

१ किोड देखख २ 

किोड सम्म 

रु २००/- 

२ किोड िामथ रु ३००/- 

२६ कृमर् सहकािी संस्था संस्थाको कुि पँुवज नविकरण 

शुल्क (प्रवत 

िाख) 

 

५० िाख सम्म रु ३५/- 

५० िाख देखख १ 

किोड सम्म 

रु ५०/- 

१ किोड देखख २ 

किोड सम्म 

रु १००/- 

२ किोड िामथ रु १५०/- 

२७ और्मध पसि १०००/-  

२८ मनिी िेत्रका मिद्यािर् िाध्यमिक मिद्यािर् रु १०००/- 

आधािभूत मिद्यािर् रु ५००/- 
 

२९ कम्प्यूटि प्रमशिण/ ईखिचू्यट ५००/-  

३० वू्यमटपाििि २००/-  

३१ सिािी साधन ििित १०००/-  

३२ फोटो सु्टमडर्ो १००/-  

३३ गैि सिकािी संस्था ५००/-  

३४ अन्तिामष्टि र् गैि सिकािी संस्था १०००/-  

३५ ठेक्का पट्टा व्यखिगत १० िाख भन्दा ति रु २००/- 

१० िाख भन्दा िाथी रु ५००/- 

 

३६ केबि मट.भी सेिा प्रदार्क ८००/-  

३७ एफ एि िेमडर्ो १०००/-  

३८ इन्टिनेट सेिा प्रदार्क १०००/-  

३९ घ िगिको ईिाितपत्र (ठेक्कापट्टा) ३०००/-  

४० िासु पसि ५००/-  

४१ मपकमनक पाकि  / स्पोटि १००/-  



४२ घुम्तीपसि सञ्चािन अनुिमत  स्थानीय 

व्यक्ति 

बाह्य 

व्यक्ति 

 

प्रमतहप्ता १०० २०० 

प्रमतिमहना ३०० ६०० 

४३ कपडा पसि ५००/-  

४४ सूिीकाि / टेिसि १००/-  

४५ िुता मसउने पसि ५०/-  

४६ िाइस मिि कुटनी मपसानी सानो २००/- 

ठूिो ५००/- 

 

४७ तोिी मिि ५००/-  

४८ ज्योमतर् पसि ५००/-  

४९ कृमर् तथा पशुपञ्क्िी फिि १००/-  

५० पोखरि  फिि २००/-  

५१ होटि व्यिसार् ५००/-  

 

अनुसूिी ६ 

दफा ७ सँग सम्बखन्धत 

विज्ञापन कर 

वस.नं. वििरण दररेट रु. कैवफयत 

१ गामडिा सािान बोकी मिज्ञापन गने  १००/- प्रमतपटक  

२ स्टि िाखी मिज्ञापन गने १०/- प्रमतमदन  

३ कन्सटि २००/- प्रमतपटक  

४ तुि व्यानि िाखी मिज्ञापन गने २००/- प्रमतपटक  

 

अनुसूमि ७ 

दफा ८ सँग सम्बखन्धत 

सेिा शुल्क, दसु्तर 

वस.नं. वििरण दररेट/ सेिा शुल्क/ दसु्तर रु. कैवफयत 

१ घि िग्गा नािसािी मसफारिस २००/-  

२ िोही िगत कट्टा मसफारिस २००/-  

३ घि कार्ि मसफारिस २००/-  

४ छात्रिृमत्त मसफारिस मनशुल्क  

५ मिपन्न मिद्याथी छात्रिृमत्त मसफारिस मनशुल्क  

६ अपांग मसफारिस मनशुल्क  

७ अस्थार्ी बसोबास मसफारिस १००/-  

८ स्थार्ी बसोिास मसफारिस २००/-  

९ नागरिकता ि प्रमतमिमप मसफारिस १००/१००/-  

१० अंमगकृत नागरिकता मसफारिस ५००/-  

११ आमथिक अिस्था कििोि िा मिपन्नता 

प्रिामणत 

मनशुल्क  



१२ आमथिक अिस्था बमिर्ो िा सम्पन्नता 

प्रिामणत 

१०००/-  

१३ मिद्रु्त िडान मसफारिस २००/-  

१४ घािा िडान मसफारिस २००/-  

१५ मिमित िहेको मसफारिस १००/-  

१६ दुिै नाि गिेको व्यखि एउटै हो भने्न 

मसफारिस / फिक िन्ममिमत संशोधन 

मसफारिस 

२००/-  

१७ िग्गा िुल्यांकन मसफारिस ि प्रिामणत ५००/-  

१८ व्यिसार् बन्द मसफारिस १००/-  

१९ व्यिसार् सञ्चािन नभएको मसफारिस १००/-  

२० व्यापाि व्यिसार् नभएको मसफारिस १००/-  

२१ कोट फी मिनाहा मसफारिस मनशुल्क  

२२ नािािक परििर्पत्र मसफारिस १००/-  

२३ िौपार् सम्बन्धी मसफारिस १००/-  

२४ व्यिसार् दताि मसफारिस ३००/-  

२५ उद्योग ठाउँसािी मसफारिस ३०००/-  

२६ मिद्यािर् ठाउँसािी मसफारिस १०००/-  

२७ व्यखिगत मिििण मसफारिस १००/-  

२८ िग्गा दताि मसफारिस २००/-  

२९ संििक मसफारिस (व्यखिगत) १००/-  

३० संििक मसफारिस (संस्थागत) १००/-  

३१ नेपाि सिकािको नाििा बाटो कार्ि 

मसफारिस 

मनशुल्क  

३२ मिमित सँगको नाता प्रिामणत १००/-  

३३ िृतक सँगको नाता प्रिामणत १००/-  

३४ कोठा खोल्ने कार्ि / िोहिििा िसे्न कार्ि १५०/-  

३५ मनशुल्क िा सशुल्क स्वास्थ्य उपिाि 

मसफारिस 

मनशुल्क  

३६ अन्य कार्ाििर्को िाग अनुसाि मिििण 

खुिाई पठाने कार्ि 

मनशुल्क  

३७ संस्था दताि मसफारिस २००/-  

३८ घिबाटो प्रिामणत २००/-  

३९ िाि मकिा प्रिामणत २००/-  

४० िन्म मिमत प्रिामणत १००/-  

४१ मििाह प्रिामणत १००/-  

४२ कागि िञ्क्िुिीनािा प्रिामणत १००/-  

४३ हकिािा िा हकदाि प्रिामणत १००/-  

४४ अमििामहत प्रिामणत १००/-  

४५ िग्गा िेखाङ्कनको कार्ि िा सो कार्ििा 

िोहिि 

२००/-  

४६ िग्गाधनी पूिाि हिाएको मसफारिस १००/-  



४७ पूिाििा घि कार्ि गने मसफारिस २००/-  

४८ अंगे्रिी मसफारिस तथा प्रिामणत २००/- प्रमत पेि  

४९ मििापत्र कागि / उिुिी दताि १००/-  

५० पक्का घिको सििमिन िापत ५००/-  

५१ अन्य सिै प्रर्ोिनको सििमिन िापत ५००/-  

५२ अिि सम्पमत्त िुल्यांकन अिि सम्पमत्तको ०.१० प्रमतशत  

५३ िकि किि बढाईमदएिापत ५ प्रमतशत  

५४ किा ८ को गे्रड मसट सच्याउन २००/-  

५५ किा ८ को पिीिा शुल्क (संस्थागत 

मिद्यािर्) 

प्रमत मिद्याथी रु ३००/-  

५६ खानेपानी तथा सिसफाई   उपभोिा 

समिमत िुहान समहत 

दताि शुल्क रु ५००/- 

नमिकिण शुल्क रु २००/- 

 

५७ घि नक्सा पास दसु्ति (पक्की घि) पमहिो तिा सम्म प्रमत िगि मफट रु 

२/- 

सो भन्दा िामथ प्रमत तिा प्रमत िगि 

मफट रु १ का दििे थप हँुदै िाने । 

 

५८ घि नक्सा पास दसु्ति (कच्ची घि) प्रमत िगि मफट रु १/- 

 

 

५९ भिन मनिािण सम्पन्न प्रिाणपत्र ५००/-  

६० भिन अमभिेखखकिण मनिेदन दसु्ति ५००/-  

६१ भिन अमभिेखखकिण प्रिाणपत्र १०००/-  

६२ घि नक्सा पास मनिेदन फािि दसु्ति ५००/-  

६३ िामथ उिेखखत बाहेक अन्य मसफारिस रु १००/- 

प्रिामणत रु २००/- 

संशोधन रु २००/- 

 

 

अनुसूिी ८ 

दफा ११ सँग सम्बखन्धत 

दण्ड जररिाना 

वस.नं. वििरण दररेट कैवफयत 

१ ढंुगा, मगट्टी, बािुिा, (दहत्ति बहत्ति) को 

गैिकानुनी िोिी मनकासीिा िरििाना 

प्रथि पटकको िामग रु : ५००० 

दोश्रो पटकको िामग : १०००० 

तेश्रो पटकको िामग : २०००० 

प्रमत मटप 

२ तेश्रो पटक भन्दा पमन बढी भएिा कार्िपामिकाको मनणिर्ानुसाि  

 

पुनश्च : िामथ उिेख भएका बाहेक अन्य व्यािसामर्क तथा अन्य िेत्रहरुिा कि तथा दसु्ति तोकु्नपने संघीर् 

कानुन ि प्रदेश कानुनसँग नबामिने गरि गाउँ कार्िपामिकाको िैठकिे मनणिर् गिी गाउँ सभाबाट अनुिोदन 

गिाउने गरि दि बनाई िागुगनि मसफारिस गरिएको छ । 

आज्ञािे 

धु्रि दर्ाि 

प्रिुि प्रशासकीर् अमधकृत 


